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PĀRSKATS PAR DARBU

2010. GADĀ

1. Reģiona un bibliotēku darba vispārīgs raksturojums
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
2011. gadā Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā notika bērnu apkalpošanas
nodaļas rekonstrukcija, kosmētiskais remonts pieaugušo apkalpošanas nodaļā un
kāpņu telpās. Remontdarbi noritēja no janvāra līdz maijam. Sakarā ar to bija traucēta
lasītāju apkalpošana un samazinājies bibliotēkas apmeklējumu un izsniegumu skaits.
Palielinājās lasītāju skaits bibliotēkas pieaugušo apkalpošanas nodaļā. Daudzi pilsētas
iedzīvotāji mācījās Valsts nodarbinātības aģentūras kursos, sakarā ar to papildus bija
nepieciešama dažāda veida informācija, kas sekmēja lasītāju skaita pieaugumu .
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Bibliotēkas vidējie darba rādītāji:
Vidējā apmeklētība dienā - 134,4
Vidējais apmeklējums uz vienu lasītāju – 13,35
Vidējais izsniegums uz vienu lasītāju – 30,64
Izsnieguma skaits uz vienu bibliotēkas darbinieku – 6837,77
Lasītāju skaits uz vienu bibliotekāro darbinieku – 223
Apmeklējumu skaits uz vienu bibliotekāro darbinieku – 2978,46
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas pakalpojumus aktīvi izmantoja pilsētas un
novada iedzīvotāji; mazāk- no Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada. Nelielu lasītāju
daļu sastādīja arī citu Latvijas apdzīvoto vietu iedzīvotāji.

Ir krities virtuālo apmeklējumu skaits (-18052). 2010. gadā bibliotēkas mājas
lapa nedarbojās kā pienākas. Lai risinātu šo problēmu, nomainījām websaites
provaideri. 2011. gadā bibliotēkas mājas lapa tiks atjaunināta un nodrošināta tās
normāla darbība, taču bibliotēkas mājas lapa top.lv un puls.lv aptauju sadaļā
„Kultūra” joprojām ieņem diezgan augstus reitingus. www.ludzasbiblio.lv ir samērā
plaša ģeogrāfiskā statistika, to skatās ASV ~3.8 %, Krievijā, Vācijā, Izraēlā, Itālijā ~
2.6%, kā arī citās valstīs. Tā ir aptuvenā vienas dienas statistika no www.puls.lv.
Analizējot krājuma apgrozību, veidojas secinājums, ka visvairāk tiek
izmantota daiļliteratūras krājuma daļa. Krājuma apgrozību pa zinātņu nozarēm var
redzēt zemāk ievietotajā diagrammā:
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Seriālizdevumu izsniegšanas analīze lasītavā parādīja, ka vispopulārāko preses
izdevumu vidū ir vietējās avīzes „Ludzas Zeme”; „Panorama Rezekne”( „Панорама
Резекне”), kurā bieži vien tiek publicēti raksti par Ludzu. Augstu reitinga skalu
laikrakstu vidū ieņem „Latvijas Avīze”. Vislasītākie žurnāli ir „Ieva” un „Privātā
dzīve”. Nākamie pēc popularitātes ir praktiska rakstura žurnāli („Burda”, „Rokdarbu
vācelīte”, „Ievas Māja”, „Dārza pasaule” u.c.). Kopā Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas pieaugušo apkalpošanas nodaļā 2010. gadā bija pasūtīti 84 preses
izdevumu nosaukumi. No tiem: 51nosaukums latviešu valodā un 31 – krievu valodā.

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
2005.gadā tika izstrādāti „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas attīstības
virzieni 2006.-2010”, kur viena no sastāvdaļām bija „Bibliotēkas krājuma attīstības un
komplektēšanas koncepcija”. Krājumu komplektēšanas un apstrādes nodaļas
darbinieki veica koncepcijas izpildes analīzi. Tā parādīja sekojošo:
 Vidējais iespieddarbu iepirkums par pieciem gadiem sastādīja 6,53 %
no kopējā bibliotēkas krājuma (bija paredzēts 5 %)
 Pēdējo divu gadu izdevumi sastāda 10,62% no krājuma (bija paredzēts
10%).
 Pēdējo piecu gadu izdevumi sastāda 34,7% no bibliotēkas krājuma
(bija paredzēts 30 - 40%)
 Izdevumi, kas vecāki par pieciem gadiem sastāda 65,3% no kopējā
krājuma (bija paredzēts 45%)
Koncepcijas izpildes analīze parāda, ka gandrīz visi krājuma attīstības
saturiskie un skaitliskie mērķi bija sasniegti. Pārdomas izraisīja rādītājs, kurš
atspoguļo izdevumu skaitu, kas ir vecāki par pieciem gadiem. Pēc situācijas analīzes,
secinājām, ka lielu daiļliteratūras krājuma daļu sastāda klasikas darbu izdevumi, kuri
arī dod šo skaitlisko rādītāju. Pēdējos gados bibliotēka ir saņēmusi dāvinājumus no
privātpersonām, liela daļa no kuriem bija XX gadsimta 80. gados izdotā klasiskā
daiļliteratūra. Daudzi izdevumi bija identiski bibliotēkas krājumos esošajiem, bet jau
nobružātajiem. Tādos gadījumos mainījām bibliotēkas grāmatas pret dāvinātajām.
Turpmākajiem pieciem gadiem tiks izstrādāta jauna krājuma attīstības
koncepcija.
2010. gada beigās Ludzas bibliotēkas pieaugušo nodaļā bija 32804 eks.
iespieddarbu: tajā skaitā 30775 eks. grāmatu un elektronisko dokumentu par kopējo
summu 50478,56 Ls.
Aizvadītajā gadā Ludzas bibliotēkas pieaugušo nodaļā saņemti 1584 eks.
iespieddarbu. No tiem 708 eks. grāmatu un elektronisko dokumentu par summu
1610,28 Ls. Komplektējot krājumu, tiek ņemti vērā gan lietotāju pieprasījumi, gan
krājuma attīstības koncepcija. Bibliotēkas komplektēšanas un apkalpošanas nodaļu
darbinieki kopīgi izvērtē nepieciešamās literatūras iegādi.

Par Ludzas novada pašvaldības līdzekļiem grāmatas iepirkām aptuveni, tikai
uz 700.00 Ls. Tas ir saistīts ar to, ka sakarā ar bibliotēkas remontu dažās budžeta
pozīcijās bija pārtēriņi. Izlīdzināšanas līdzekļi bija jāmeklē savas tāmes ietvaros.
Arī 2010. gadā turpinājām, saņemt dāvinājumus no bibliotēkas apmeklētājiem.
Pārsvarā tās bija grāmatas krievu valodā.
Visas jaunās grāmatas tika apstrādātas un informācija par tām ievadīta
elektroniskajā katalogā. Jauno grāmatu sarakstu varēja skatīt arī atsevišķi bibliotēkas
mājas lapā sadaļā ”Jaunās grāmatas” .
Turpinājām darbu arī pie krājuma optimizācijas. Kopā 2010. Gadā
norakstījām, 1537 eks. iespieddarbu, tai skaitā 542 eks. grāmatu par summu 224,07
Ls.
2010. gada beigās kopējais krājuma sastāvs pa valodām bija: latviešu valodā –
59, 2, krievu valodā - 38,2%, citās valodās - 2,6%.

3.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
2010. gada pirmajā pusgadā ,sakarā ar jau minēto bibliotēkas remontu, Ludzas
pilsētas galvenās bibliotēkas pakalpojumu pieejamība daļēji bija traucēta. Līdz ar to,
no trešā stāva Bērnu apkalpošanas nodaļa bija jāpārceļ uz Tautas nama pirmo stāvu un
pēc rekonstrukcijas atpakaļ uz trešo stāvu, divas nedēļas tās pakalpojumi nebija
pieejami. Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļa uz remonta laiku netika slēgta, bet
tās pakalpojumi bija tikai daļēji pieejami.
Gada sākumā (janvāris, februāris), sakarā ar Ludzas novada pašvaldības
smago finansiālo stāvokli, visām novada iestādēm bija samazināts darba laiks līdz
četrām darba dienām nedēļā. Bibliotēkas darbinieki vienojās par to, ka Pieaugušo
lasītāju apkalpošanas nodaļa neapkalpos lasītājus pirmdienās, bet Bērnu apkalpošanas
nodaļa piektdienās. Šis lēmums bija pieņemts tādēļ, lai bibliotekārie pakalpojumi
iedzīvotājiem būtu pieejami nepārtraukti. Sākot ar marta mēnesi, Ludzas novada
pašvaldības iestādēm darba laiks tika palielināts - par brīvdienām palika otrā un
ceturtā mēneša piektdiena, pārējas piektdienas bija darba dienas. Lai nesagādātu
apmeklētājiem grūtības ar bibliotēkas darba laika grafika iegaumēšanu, darbinieki
vienojās par slīdošā brīvdienu grafika sastādīšanu un ar marta mēnesi bibliotēkas
pakalpojumi bija pieejami visu nedēļu, izņemot svētdienas.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka joprojām nebija pieejama cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Telpu rekonstrukcijas rezultātā ir iekārtota vieta lifta šahtas
uzbūvei un lifta uzstādīšanai. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, pēc lasītāju – invalīdu,
vai vecu cilvēku pieprasījuma grāmatas tika piegādātas viņiem uz mājām. Turpinās
sadarbība arī ar pansionātu „Ludza”, kura pārstāvis pēc nepieciešamības piezvana un
bibliotēkas darbiniece-atbildīgā par nestacionāro lasītāju apkalpošanu aizveda
grāmatas pansionāta iedzīvotājiem.

Bibliotēka turpināja sniegt gan tradicionālos bibliotēkas pakalpojumus
(grāmatu izsniegšana, periodikas piedāvājums u.c.) , kā arī ikdienu populāri kļuva
bibliotēkas pakalpojumi, kas saistīti ar jauno tehnoloģiju ienākšanu. Arvien biežāk
pie bibliotēkas darbiniekiem griezās vecāka gada gājuma cilvēki, kuriem bija
nepieciešama palīdzība datoru izmantošanas prasmes ( rēķinu apmaksa, sazināšanās ar
ārzemēs dzīvojošiem radiem u.c.). Apmācības grupās bibliotēka nevarēja piedāvāt
tāpēc, ka nav atbilstošu telpu datorklases izvietošanai. Pārrunājot ar vecākiem
cilvēkiem par apmācību iespējām, secinājām, ka ne vienmēr viņi gribēja mācīties
grupās, bet labāk piekrita individuālajām nodarbībām. Tāpēc arī izvēlējāmies
individuālo apmācību ceļu. Sastādot individuālās apmācības programmas, ņēmām
vērā e-mācību kursa „Kā strādāt ar datoru un internetu” ieteikumus. Tā izstrādātājs ir
A/S Datorzinību centrs sadarbībā ar V/A „Kultūras informācijas sistēmas” (publicēts
www.biblioteka.lv). Ņēmām vērā arī bibliotēkas darbinieku individuālo pieredzi
darbā ar interneta apmeklētājiem. Katrs konkrēts cilvēks, kurš vēlējās apgūt
datorprasmes tika individuāli apmācīts tām prasmēm, kuras ir nepieciešamas tieši
viņam.
2010. gadā turpinājās Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas elektronisko datu
bāzu veidošana:
Elektroniskais kopkatalogs
Ierakstu skaits 2010.g. – 53783 (2009.g. – 47232)
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (ieraksti ar eksemplāriem) 2010.g. - 45234
Monogrāfisko izdevumu eksemplāri – 106251 (2009.g. – 88031)
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (monogrāfisko izdevumu eksemplāri) - 52863
Turpinājumresursu eksemplāri – 1179 (2009.g. – 840)
Novadpētniecības datu bāze
Ierakstu skaits 2010.g. – 14286 (2009.g. – 12691)
Analītika
Ierakstu skaits 2010.g. – 4728 (2009.g. – 4451)
Ludzas novada domes dokumenti
Ierakstu skaits 2010.g. – 1131 (2009.g. – 442)
Ar katru gadu paplašinās to bibliotēkas lietotāju loks, kuri attālināti izmantoja
bibliotēkas pakalpojumus. 2010. gadā 37 bibliotēkas lietotājiem tika piešķirti
autorizācijas dati. No tiem 9 lietotāji ļoti aktīvi izmantoja iespēju veikt grāmatu
pasūtīšanu un grāmatu lietošanas termiņa pagarināšanu Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas WEB katalogā.

4.Darbs ar bērniem un jauniešiem
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Kā jau tika minēts 2010. gada pirmajā pusgadā bērnu apkalpošanas nodaļas
telpas bija rekonstruētas. Pašlaik visa nodaļa atrodas vienotā telpā, kurā funkcionāli
tika sadalītas apkalpošanas zonas: abonements, lasītava, internet-lasītava, bērnu rotaļu
stūrītis. Telpu iekārtošanai ir iepirkti un uzstādīti jauni plaukti un logiem –
trīskrāsainas žalūzijas. Pēc telpu rekonstrukcijas ir vieta arī nelielai krātuvei,
saimnieciskā telpa, darbinieku telpa, kā arī ierīkots sanitārais mezgls.
Bērni labprāt apmeklēja renovēto Bērnu apkalpošanas nodaļu. Dažreiz viņiem
patīka vienkārši kavēties bibliotēkas telpās, daži no jaunāko klašu skolniekiem nāca
uz bibliotēku gatavot mājas darbus.
Lielākais nodaļā lietotāju skaits bija skolas vecuma bērni (1.-9.klase), un arī
pirmsskolnieki. Tāpat pakalpojumus izmantoja mācību iestāžu pedagogi, augstskolu
studenti, pagastu bibliotekāri un arī pensionāri. Bērnu bibliotēku apmeklēja 68 % no
mikrorajonā dzīvojošajiem skolēniem.
Bibliotēkā tika komplektēta bērnu un jauniešu vecumam atbilstoši
daudzveidīgi, attīstību veicinoši materiāli. Krājums tika komplektēts izanalizējot
pieprasījumus un atteikumus no bibliotēkas lasītājiem. Tas sastāvēja galvenokārt no
grāmatām un seriālizdevumiem. Bērnu interešu izpēte notika, sarunājoties ar viņiem
gan individuāli, gan klasē ,gan bērnudārza grupiņās.
Kā jau katru gadu, notika arī virkne interesantu pasākumu. Tie bija:
tradicionālās bērnu ekskursijas uz bibliotēku, pasākumi akcijas „Pasaule t@vā
bibliotēkā”, projekta „Stāstu laiks Ludzas bibliotēkā” ietvaros un citi. Kā jauninājums
bērnu apkalpošanas nodaļas darbā bija „Literārā diskotēka”. Pasākumā bibliotēkas
darbinieki centās apvienot burvīgo grāmatu pasauli ar mūziku. Mūziku skanēja gan
diskotēkas ritmos, gan bērnu dziesmiņās.
Bērnu apkalpošanas nodaļas ideju radītāja un īstenotāja ir Ilga Kaupuža, kurai
bija gods dalīties savā darba pieredzē akcijas „Pasaule t@vā bibliotēka” noslēguma
pasākumā-seminārā „Pasaule tuvumā un tālumā” ( organizatori UNESCO Latvijas
Nacionālā Komisija, LNB, LBB).
Bibliotēkā regulāri notiek 1.klases skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēku.
Skolēni tiek mācīti meklēt informāciju elektroniskajā katalogā un internetā.
Ar septembra mēnesi bērnu nodaļa ir sākusi automātisko grāmatu izsniegšanu.

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
2010. gadā izmaiņas bibliotēkas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
parkā nav notikušas. Gada beigās tika nopirkts krāsainais printeris. Tehnika, kura bija
iepirkta VVBIS un „Trešais tēva dēls” projektu ietvaros pamazām sāk iziet no
ierindas un prasa remontus. Sevišķi tas ir attiecināms uz multifunkcionālo iekārtu. Ir
izgājušas no ierindas vairākas UPS iekārtas, bet 2011. gadā paredzēts iepirkt jaunas.

6.Novadpētniecības darbs
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
2010. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka veica novadpētniecības fonda
kārtējo un retrospektīvo fonda komplektēšanu. Iegādājāmies jaunāko literatūru u.c.
materiālus, kas saistīti ar mūsu novadu, kā arī saņēmām dāvinājumus. Kā dāvinājums
tika saņemta ļoti vērtīga Nikodema Elijsa Bojāra grāmata „Baltu civilizācija: Baltu
tautu aizvēsture un vēsturiskie laikmeti no baltu pirmtautas sākumiem trešajā gadu
tūkstotī pirms Kristus līdz 16. gadsimtam pēc Kristus”. Komplektējot
novadpētniecības fondu izmantojām Nacionālās bibliotēkas datubāzes, tādas kā
„Monogrāfiju un turpinājizdevumu datubāze” „Letonika”, „Elektroniskais katalogs”,
„Analītika” u.c.
Novadpētniecības jomā tika veikts tradicionāls darbs: papildinājām tematiskās
novadpētniecības mapes, rīkojām novadpētniecības materiālu izstādes, kā arī darbs
elektroniskajā vidē (Novadpētniecības, Pašvaldības dokumentu datu bāzes).
Bibliotēkas Novadpētniecības datu bāzē uz 2010. gada beigām bija 14286 ieraksti;
2010. gadā tika izveidoti 1595 ieraksti. Ludzas pilsētas domes dokumentu datu bāzē ir
1131 ieraksti. Sūtījām avīzes „Ludzas Zeme” ierakstus Nacionālās bibliogrāfijas
analītiskas datubāzei. Retrospektīvi tika turpināts darbs pie „Ludzas Zemes” ierakstu
veidošanas elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē (20.gadsimta 70. gadi).
Papildinājām ar materiāliem Kultūrvēstures datu bāzi, kas atradās Ludzas bibliotēkas
mājas lapā. Informācija novadpētniecības datu bāzēm tika vākta bijušā Ludzas rajona
ietvaros.
Sadarbība notika ar Ludzas novadpētniecības muzeju, Ludzas tūrisma
aģentūru un Ludzas Amatnieku centru, kā arī pilsētas iedzīvotājiem.
Sadarbībā ar fotogrāfu un Ludzas vēstures pētnieku Juriju Supovu tika veidota
fotoizstāde, kurā bija atspoguļota ne tik senā Ludzas vēsture – XX gadsimta 60.- 70.
gadi. Fotoizstādē tika eksponētas vecās fotogrāfijas un blakus attēls ar to, kā konkrēta
vieta izskatās mūsdienās (Līdzīgi projektam „Zudusī Latvija”).
Ar grāmatu izstādi un palīdzību sagatavošanā bibliotēkas darbinieki piedalījās
pasākumā, kurš bija veltīts Sergejam Saharovam (1880-1954), Ludzas Krievu
ģimnāzijas dibinātājam, patiesi inteliģentajam un gudram cilvēkam, kurš ir ļoti daudz
devis Ludzai izglītības, kultūras jomā, gan arī pareizticībā. Pasākumu rīkoja Krievu
biedrība „Nasļedije” ( „Наследие”).
2010. gadā iesākam interesantu darbu, kurš nesa lielu gandarījumu bibliotēkas
darbiniekiem – mutisko atmiņu vākšanu no pilsētas iedzīvotājiem. Sarunas ar
iedzīvotājiem tika ierakstītas diktofonā un pēc tam pārnestas un papīra. Pagaidām ir
aptaujāti trīs cilvēki.

7.Projektizstrāde
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
2010. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka izstrādāja 6 projektus patstāvīgi
un 3 projektus, kuri saistīti ar bibliotēkas darbu izstrādāja Ludzas novada pašvaldības
Attīstības un nekustāmā īpašuma nodaļas Projektu vadītāja. No izstrādāto projektu
kopskaita atbalstīti tika divi un par divu projektu atbalstu vēl nav saņemta atbilde.
Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludināja
Mazo kultūras projektu konkursu, kurā bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa
piedalījās ar projektu „Stāstu laiks Ludzas bibliotēkā” (finansiālais atbalsts Ls
150.00). Par pamatu projekta idejai tika ņemta UNESKO Latvijas Nacionālās
komisijas projekts „Stāstu laiks bibliotēkās”, kurā Ludzas bibliotēka ir veiksmīgi
iesaistījusies. Projekta ietvaros tika iepirkts slīdkalniņš, mīkstās rotaļlietas bērnu
stūrītim, izgatavots aizslietnis leļļu teātrim, kā arī sarīkoti 7 pasākumi dažāda vecuma
bērniem. Projektā bija iesaistīti Ludzas pilsētas bērni – skolu un bērnudārzu audzēkņi
no 4. līdz 14. gadiem. Katru pasākumu apmeklēja 20 – 25 bērni. Viens no projekta
pieteikumā definētajiem mērķiem bija: „Bibliotēkas, kā informācijas, izglītības un
izklaides centra popularizēšana bērnu vidū”. Visi projekta ietvaros rīkotie pasākumi
bija saistīti ar grāmatas un lasīšanas popularizēšanu un noritēja bibliotēkas sienās.
Vistiešākajā veidā minētais mērķis bija sasniegts pasākumos „Kas ir bibliotēka”,
Sent- Ekziperī „Mazā prinča” literārais lasījums, „Skaņas un burti”. Bibliotēkas
darbinieki konstatēja, ka pēc pasākumu norises bērni sāka aktīvāk apmeklēt
bibliotēku. Sevišķi viņiem iepatikās stāstīt stāstus ar leļļu teātra palīdzību, kas arī
liecina par bērnu radošo spēju un komunikācijas prasmju attīstību iespējām bibliotēkā
(otrs projektā izvirzīts mērķis).
LR Ārlietu ministrijas atbalstu guva Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku,
Rēzeknes novada pašvaldības Starptautisko sakaru speciālisti izstrādātais projekts
„Izmantosim ES fondu iespējas, teiksim nabadzībai – Nē!”. Dotā projekta mērķis bija
sniegt informāciju vietējiem uzņēmējiem par ekonomiskās atlabšanas iespējām
piesaistot ES dotās iespējas, kā arī izglītot skolu jaunatni par ES 2010. gadā
izsludinātajām prioritātēm. Projekta ietvaros bibliotēkas ESIP vadītāja Irēna Andžāne
organizēja 3 pasākumus: seminārs uzņēmējiem par līdzekļu piesaistes iespējām no ES
fondiem ( sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustāmā īpašuma
nodaļas speciālistiem); informatīvā darbnīca „ Seno arodu un iemaņu izmantošana
mūsdienīgajā biznesā” (sadarbībā ar Ludzas Amatnieku Centru) ; Sociālās atstumtības
mazināšanas iespējas: invalīdu tiesības ES (sadarbībā ar Ludzas Invalīdu biedrību).
Kā partneris bibliotēka ņēma dalību Ludzas krievu biedrības „Nasļedije”
(„Наследие”) projekta „Sābri” realizācijā. Tā ietvaros bibliotēkas darbinieki
piedalījās pasākumu rīkošanā un dzejas krājuma „Русская поэзия Латгалии: Конец
ХХ – начало ХХI века” sastādīšanas darbos.

8. Metodiskais un konsultatīvais darbs.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir konsultatīvi - metodiskais centrs Ludzas,
Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēkām. Bibliotēka uztur lietišķos kontaktus
ar LR Kultūras ministriju , LNB, v/a Kultūras informācijas sistēmas, SIA TietoLatvia,
gan konsultējoties dažādos jautājumos, gan arī rīkojot kopīgus pasākumus.
Bibliotēkas darbinieki sniedz konsultācijas pagastu bibliotēku darbiniekiem,
kā arī piedalās novadu bibliotekāru semināros un metodiskajos braucienos.

9.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
2010. gadā galvenais akcents bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa
uzlabošanā tika likts uz bibliotēkas telpu rekonstrukciju. Gada pirmajā pusgadā
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas telpās notika vērienīga rekonstrukcija: no
vairākām atsevišķām telpām tika izveidota viena plaša, gaiša zāle ar funkcionāli
sadalītajām apkalpošanas zonām. Rekonstrukcijas gaitā bija izlauztas starpsienas,
nomainītas apkures baterijas, logiem uzstādītas trīskrāsainas žalūzijas, iepirkti jauni
grāmatu plaukti. Bibliotēkas Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā un kāpņu telpā ir
paveikts kosmētiskais remonts. Rekonstrukcijas remontdarbi tika veikti par
līdzekļiem, kuri nāca no dotācijas Ludzas novada infrastruktūras sakārtošanai domātā
finansējuma. Projekta „Stāstu laiks Ludzas bibliotēka” ietvaros nedaudz tika
pilnveidots bērnu stūrītis: iepirktas mīkstās rotaļlietas, slīdkalniņš un izgatavots leļļu
teātra aizslietnis.

10.Personāls
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
2011. gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas personālsastāva izmaiņas nav
notikušas. Visi bibliotekārie darbinieki strādāja uz nepilnu slodzi.

11. Finansiālais nodrošinājums
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
2010. gada Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
bija atbilstošs krīzes apstākļiem: tas nebija pārāk labs, bet nevar arī teikt, ka bija ļoti
slikts. Tika nodrošināts bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai atbilstošs finansējums.

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka aktīvi sadarbojās ar Ludzas novada
pašvaldību, Ludzas Novadpētniecības muzeju, Ludzas Amatnieku centru, Bērnu un
jauniešu centru, un citām pilsētas iestādēm, organizācijām un NVO. Sadarbība notika
arī ar Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu pašvaldībām, bibliotēkām un citām iestādēm.
Sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību noritēja ierastajā darba kārtībā, kā arī
projektu izstrādē un realizācijā. Kopā ar Attīstības un nekustāmā īpašuma nodaļas
speciālistiem izstrādājām vairākus projektu pieteikumus:
 „Iepazīsties ar kaimiņiem”, kurš tika iesniegts Igaunija - Latvija – Krievija:
pārrobežu sadarbības programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta ietvaros 2007.- 2013. Atbilde par finanšu līdzekļu
saņemšanu/nesaņemšanu būs 2011. gada vasarā
 „Modern Technologies for working with the present and past” ( „Mūsdienu
tehnoloģijas darbam ar tagadni un pagātni”), kurš tika iesniegts Grundtvig
Mācību partnerības programmai. Projekta pieteikums atbalstu neguva.
 Grundtvig mūžizglītības programmas Asistentūras sadaļā tika iesniegts
pieteikums asistenta pieaicināšanai uz Ludzas pilsētas galveno bibliotēku,
kurš arī strādās bibliotēkā 2011. gada beigās – 2012. gada sakumā.
 Bibliotēkas darbinieki piedalījās projekta „Meet, encourage & enjoy teamwork” realizācijas gaitā. Projektu realizēja Ludzas novada pašvaldība
programmā „Eiropa pilsoņiem 2007.-2013.g., 1.pasākuma aktivitāšu
atbalstam ”Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās”.
Sadarbība ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām notika dažādu
kopīgo problēmu risināšanas ietvaros, kā arī rīkojot kopējos pasākumus.
Visaktīvākā sadarbība Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai pasākumu
rīkošanas jomā notika ar Ludzas pilsētas ģimnāziju, Ludzas mūzikas pamatskolu,
Ludzas 2. vidusskolu un trim pilsētas bērnudārziem, Bērnu un jauniešu centru. Cieša
sadarbība ir izveidojusies ar Ludzas Invalīdu biedrību un Krievu biedrību „Nasļedije”
(„Наследие”). Minēto biedrību biedri aktīvi darbojās dažādu pasākumu organizēšanā.
To rīkošanā tika iesaistīti arī bibliotēkas darbinieki.
Sakarā ar to, ka bibliotēka atrodas Ludzas Tautas nama telpās un bibliotēkai
nav piemērotu telpu pasākumu rīkošanai, bieži vien izmantojām tautas nama zāli.
Tāpat arī Bērnu nodaļas telpu rekonstrukcijas laikā, krājums tika izvietots tautas nama
mazajā zālē.
Atskaites periodā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka tradicionāli turpināja
veidot literatūras izstādes par dažādiem tematiem (kopā 44) , kā arī pasākumus. Jauno
grāmatu izstādes 2010. gadā notika tikai 4 reizes. Tas bija saistīts ar jau minētajiem
bibliotēkas remontdarbiem. Grāmatu izstādes bija veltītas gan rakstnieku jubilejām
(„Gundegai Repšei – 50”, „Mana ģimene un citi zvēri: D.Darelam – 85”, „Keramiķim
Pēterim Ušpelim – 60” u.c.), gan veidotas tematiskās izstādes no dažādām bibliotēkas
krājuma nodaļām ( „Līgo dziesmas”, „Latvijas pilis un muižas”, „Kā ēdīsi, tā dzīvosi”

u.c.). Bibliotēkas apmeklētāju vidū interesi izraisīja daiļliteratūras grāmatu izstāde
„Labākās grāmatas visos laikos.”(Top -100), kurā tika eksponēti
36 izdevumi. ASV žurnāls „Newsweek” apkopoja visu laiku labāko grāmatu simts
nosaukumus. Dotās izstādes materiāls tika savākts pēc šī saraksta. Tādā veidā
popularizējām labāko ārzemju klasisko literatūru.
2010. gadā Kārsavas novada Mērdzenes bibliotēkā notika tradicionālie
Grāmatu svētki. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas kolektīvs ņēma aktīvu dalību to
organizēšanā.
Kā jau tika minēts, 2010. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka kā partneris
piedalījās Krievu biedrības „Nasļedije” projekta „Sābri” realizācijā. Sadarbības
rezultātā tapa dzejas grāmata „Русская поэзия Латгалии: Конец ХХ – начало ХХI
века”. Grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās dzejnieki, kuru dzeja ir ievietota šajā
krājumā, Latgales novada bibliotēku darbinieki, kā ari visi, kam interesē dzeja.
Pasākumā ar grafisko darbu izstādi piedalījās arī jaunā māksliniece, Latvijas Mākslas
akadēmijas Rēzeknes filiāles grafikas nodaļas studente – Anastsija Rimša, kuras darbi
ilustrēja dzejas krājumu. Pēc grāmatas atvēršanas svētkiem A.Rimšas grafiskie darbi
tika izstādīti Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkā un Ludzas pilsētas galvenajā
bibliotēkā.
Bibliotēkas apmeklētāju uzmanību saistīja tikšanās ar Sarmīti Ķikusti
grāmatas „100 galvas runā…” autori un pazīstamo vēsturnieku, novadpētnieku,
fotogrāfu, Rēzeknes vecticībnieku kapu draudzes ilggadējo priekšsēdētāju Vladimiru
Nikonovu.
2010. gada aprīlī notika tradicionālais „Grāmatu Svētku” pasākums. Pasākums
noritēja Kārsavas novada Mērdzenes bibliotēkā. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
darbinieki piedalījās svētku organizatoriskajā darbā.
Sakarā ar bibliotēkas remontu, nenotika tradicionālie Bibliotēku nedēļas
pasākumi.
Vairāku gadu garumā bibliotēkas kolektīvā ir iedibinājusies tradīcija –
apmeklēt kādu no bibliotēkām pieredzes apmaiņas nolūkos. Aizvadītajā gadā
izvēlējāmies Lietuvas Republikas Ignalinas bibliotēku. Bija prieks apmeklēt renovētu,
sakārtotu bibliotēku. Ludzas bibliotēkas darbinieku vislielāko uzmanību saistīja
grāmatu nodošanas mašīna, kura ir izvietota uz ielas pie bibliotēkas durvīm. Visi
kolēģi atzina tās lietderīgumu un pārspriedām līdzīgas aparatūras iespējas uzstādīšanu
Ludzas bibliotēkā.
2010.gada vasarā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore un Ciblas
novada Pušmucovas pagasta bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča pēc Ineses Vaideres
uzaicinājuma viesojās Eiropas Parlamentā Briselē. Šis brauciens tika piešķirts kā
balva no lauku bibliotēku atbalsta biedrības par aktīvu līdzdarbību „Grāmatu svētku”
organizēšanā Pušmucovā 2009. gada oktobrī.
Latvijas delegācijas sastāvā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta
Kušnere piedalījās 76. IFLA Ģenerālās konferences (Gēteborga, Zviedrija ) darbā.
Bibliotēkas pasākumu popularizēšanai notiek sadarbība ar avīzi „Ludzas
Zeme”, „Vietējā Latgales Avīze”, Latgales reģionālo televīziju.
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